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ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah  

        v Mestni občini Kranj – hitri, združeni postopek 
 
 

1. Pravna podlaga 
 
Pravna podlaga za spremembo Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj je v Zakonu o 
komunalnih taksah, Odloku o komunalnih taksah v MO Kranj in Statutu MO Kranj. 
Ker gre za manj pomembne spremembe odloka, na podlagi 108. člena Statuta Mestne občine 
Kranj, predlagamo sprejem odloka po hitrem, združenem postopku. 
 
 

2. Razlogi za sprejem odloka 
 
Svet MO Kranj je leta 2000 sprejel spremembe Odloka o komunalnih taksah v MO Kranj in na tej 
podlagi tudi prečiščeno besedilo odloka. Svet v petih letih veljavnosti odloka še ni obravnaval 
njegovih učinkov, čeprav so bili finančni efekti predstavljeni v vsakoletnem proračunu in 
poročilih o izvajanju proračuna mestne občine. Spremenjene okoliščine in v zvezi s tem 
spremenjeni pogoji za opravljanje posameznih dejavnosti terjajo temeljit razmislek o 
upravičenosti nekaterih veljavnih določil odloka in sprejem njegovih sprememb.  
 
Spremembe in dopolnitve odloka so potrebne  zaradi odprave nedvoumnosti besedila odloka in s 
tem nejasnosti v praksi, zaradi nekaterih sprememb v zakonodaji pa je potrebno spremeniti odlok 
in ga uskladiti s sedaj veljavno zakonodajo. 
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003), ki se je pričel uporabljati 01.01.2005 besedno 
zvezo »denarna kazen« nadomešča z izrazom »globa«. Citirani zakon v 17. členu določa, da se z 
odlokom samoupravne lokalne skupnosti lahko predpiše le globa v določenem znesku, in sicer: 

- za posameznika in odgovorno osebo do 100.000 tolarjev 
- za pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika do 350.000 tolarjev,  

zato je potrebna uskladitev s citiranim zakonom.  
 
 

3. Ocena stanja 
 
Odlok se pretežno uspešno izvaja in je v času izvajanja zagotovil napovedane finančne efekte. V 
tem času pa se je temeljito spremenilo okolje. Novi veliki trgovinski centri na obrobju mesta so 
popolnoma spremenili pogoje dela v gostinstvu, slaščičarstvu in trgovini v starem mestnem jedru 
Kranja in ga predvsem temeljito izpraznili, pri tistih, ki še vztrajajo, pa bistveno poslabšali pogoje 
dela in predvsem zmanjšali obisk. Srečujemo se z opuščanjem dejavnosti ali v najboljšem primeru 



s hitrim prehajanjem posamičnih lokalov v roke novih najemnikov ali lastnikov, že kar na nekaj 
mesecev.  
 
Spremenjene razmere zahtevajo takojšnje ukrepe. Ti se lahko kažejo na več področjih, s 
predlaganimi spremembami je mogoče le olajšati položaj najvztrajnejšim, ki še zagotavljajo nekaj 
življenja in živahnosti v starem mestnem jedru.  
 
V letih 2002 in 2003 je Svet Mestne občine Kranj sprejel Odloka o oprostitvi plačevanja 
komunalne takse (Uradni list RS, št. 35/02 in 31/03), s katerima so bili gostinci v starem mestnem 
jedru oproščeni plačevanja komunalne takse do 40 m2 zaradi obnovitvenih del v starem mestnem 
jedru. V letu 2004 so gostinci ponovno prejeli odločbe o odmeri komunalne takse in občinska 
uprava je doživela velik negativen odziv z njihove strani, namreč da je taksa občutno previsoka za 
mestno jedro, ki ni več tako obiskano kot v času sprejemanja odloka in da tako visoke komunalne 
takse poleg najemnine, ki jo večina gostincev plačuje  za poslovni prostor, ne zmorejo plačevati.  
 
Občinska uprava je imela v letu 2004 veliko težav s plačevanjem komunalne takse za gostinske 
vrtove v starem mestnem jedru. Ker se lastnikom in najemnikom gostinskih lokalov v starem 
mestnem jedru zdi komunalna taksa previsoka, je nekateri ne plačujejo in večkrat je potrebna 
prisilna izterjava. Veljaven odlok občinski upravi ne daje možnosti, da bi prepovedala uporabo 
javnih površin, zato je potreben mehanizem, ki bi Mestni občini Kranj kot upravljavcu zemljišča 
omogočil, da prepove uporabo oz. da na stroške taksnega zavezanca odstrani taksne predmete, za 
katere taksni zavezanec ne plačuje predpisane takse. 
S tem, ko bi imela občinska uprava možnost, da na stroške taksnega zavezanca odstrani taksne 
predmete, v kolikor taksa ne bi bila plačana, bi taksni zavezanci bolj redno plačevali predpisano 
komunalno takso in ne bi bila potrebna prisilna izterjava. 
 
 

4. Cilj in načela odloka 
 
Cilj sprememb in dopolnitev odloka je s spremembami tarife zmanjšati obveznosti gostincem, 
slaščičarjem in trgovcem ter na ta način prispevati k ohranjanju in ponovni oživitvi teh dejavnosti 
v starem mestnem jedru. 
Ker je taksna tarifa v skladu z 2. odstavkom 3. člena Odloka o komunalnih taksah MO Kranj (Ur. 
l. RS, št. 35/2000) sestavni del odloka, je treba spremembe tarife sprejeti s spremembami in 
dopolnitvami odloka. 
 
Zaradi nekaterih sprememb v zakonodaji je potrebno spremeniti odlok in ga uskladiti s sedaj 
veljavno zakonodajo. 
S spremembami si občinska uprava tudi zagotavlja možnost vpliva na postavitev oziroma 
odstranitev taksnih predmetov, za katere taksni zavezanci ne plačujejo predpisane komunalne 
takse. 
 
 

5. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev odloka se bodo nekoliko zmanjšali prihodki iz naslova 
komunalnih taks. Zaradi zmanjšanja obveznosti bo ugodnejši gospodarski položaj gostincev, 
slaščičarjev in trgovcev, ki so zavezani za plačilo komunalne takse. 
 
Po veljavnem odloku je lastnik ali najemnik gostinskega lokala v starem mestnem jedru, ki ima 
gostinski vrt v izmeri 40 m2, prejel odločbo o odmeri komunalne takse v višini 78.960,00 SIT 
(vrednost točke v letu 2004 je bila 16,45 SIT), s spremembo odloka pa bi prejel odločbo o odmeri 
komunalne takse v višini 62.496,00 SIT (vrednost točke v letu 2005 je 17,36 SIT). 
V letu 2004 je občinska uprava za uporabo javne površine pred poslovnim prostorom za 
opravljanje gostinske dejavnosti izdala odločbe, s katerimi je odmerila komunalno takso v 



skupnem znesku približno 5,5 mio SIT. S spremembo odloka bi se ta znesek zmanjšal za približno 
20 %. 
 
 

6. Obrazložitev 
 
V spremenjenih okoliščinah, ki so v zadostni meri opisane v prejšnjih točkah tega osnutka odloka 
je potrebno z novimi ukrepi iz občinske pristojnosti vzpodbuditi dejavnost taksnih zavezancev, 
zato je v spremembah in dopolnitvah odloka predlagana ureditev, po kateri potencialni zavezanci 
ne bodo destimulirani za naložbe v opremljenost in urejenost površin za opravljanje svoje 
dejavnosti, kar je dejansko pomenila dosedanja ureditev. Sedaj veljavne določbe tarife 
komunalnih taks v tarifni številki 2 pomenijo za vsakega zavezanca, ki karkoli uredi ali izboljša, 
novo ali višjo finančno obveznost, to pa nikakor ne more biti namen odloka v sedanjih razmerah. 
Zato je potrebno črtati najbolj nestimulativne določbe, vsebovane v veljavni 2. točki 1. odstavka 
tarifne številke 2 in omiliti obveznosti iz veljavne točke 3 1. odstavka tarifne številke 2. 
 
Spremembe in dopolnitve odloka so potrebne  zaradi odprave nedvoumnosti besedila odloka in s 
tem nejasnosti v praksi. 
Odlok je potrebno spremeniti in dopolniti zaradi uskladitve z Zakonom o prekrških (Uradni list 
RS, št. 7/03). V 3. členu citiranega zakona je določeno, da smejo samoupravne lokalne skupnosti z 
odlokom določiti prekrške in zanje predpisati globe samo v določenem znesku za kršitve 
predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti,  17. člen pa določa, da se z odlokom 
samoupravne lokalne skupnosti lahko predpiše samo globa v določenem znesku, in sicer za 
posameznika in odgovorno osebo do 100.000 tolarjev, za pravno osebo in samostojnega 
podjetnika posameznika do 350.000 tolarjev. 
Zaradi težav s plačevanjem komunalne takse za gostinske vrtove v starem mestnem jedru je 
potrebno novo določilo, ki bo občini omogočalo, da na stroške taksnega zavezanca odstrani taksne 
predmete, za katere taksni zavezanec ne plačuje predpisane takse. 
 
 
Svetu Mestne občine Kranj predlagam, da po obravnavi sprejme naslednji  
 

SKLEP: 
 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni 
občini Kranj (Ur. l. RS, št. 35/2000). 
 
 
Pripravila:    
Zora Černe, pravnica   

   
   

Tatjana Hudobivnik, univ. dipl.prav.   
Vodja oddelka za gospodarske    

in premoženjske zadeve  Mohor Bogataj, univ. dipl. org. 
  ŽUPAN 

 
 
Priloga: 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj 
- veljavni Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj 
- Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni 

občini Kranj, ki ga je predložil Aleksander Ravnikar, član Sveta Mestne občine Kranj 
 
 



Na podlagi 1., 2., in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Ur l. SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Ur l. 
RS, št. 18/91) ter 13. in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 43/95,  33/96, 35/00, 
85/02) je Svet Mestne občine Kranj na svoji _____. seji dne _________ sprejel 
 
 

Odlok 
 o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj 

 
 

1. člen 
 
V 2. členu  se 2. točka spremeni tako, da se glasi: 
»2. za uporabo javnih pločnikov in javnih površin pred poslovnimi prostori za opravljanje 
gostinske, trgovske in druge dejavnosti, ter za potrebe gostinske, trgovske in druge dejavnosti na 
teh površinah« 
 

2. člen 
 
V 9. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:  
«V primeru neprijave taksnega predmeta ali zaradi neplačevanja komunalne takse odredi za 
komunalne zadeve pristojen občinski organ odstranitev taksnega predmeta z javne površine na 
stroške taksnega zavezanca.« 
 

3. člen 
 

V 1. odstavku 12. člena se besedna zveza »denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 SIT nadomesti 
z besedno zvezo »globo 350.000 tolarjev«.  
V drugem in tretjem odstavku 12. člena se besedni zvezi »denarno kaznijo od 80.000 do 100.000 
SIT« nadomestita z  besedno zvezo »globo 100.000 tolarjev«.  
 

4. člen 
 
V tarifi komunalnih taks se tarifna številka 2 spremeni tako, da se: 

- v celoti črta točka 2 v 1. odstavku te tarifne številke 
- točka 3 postane točka 2 in se glasi: 
 »V poletni turistični sezoni (od 01.05. do 30.09.)                  1 točka« 
 
- v četrtem odstavku opomb pa se besedna zveza »po kriterijih 1., 2. in 3. sešteje«, 

nadomesti z besedno zvezo »po kriterijih 1. in 2. sešteje«. 
 

 
5. člen 

 
Ta odlok prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
Številka: 42304-0024/2005-43/07      Župan  
Kranj, dne        Mestne občine Kranj 

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l.r. 
 
 
 
 
 
 



Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 
7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 
42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98) in 13. in 
18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet mestne 
občine Kranj na 14. seji dne 29. 3. 2000 sprejel  

 
 

O D L O K 
o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj 

(prečiščeno besedilo)  

 

1. člen  

S tem odlokom se predpisujejo komunalne takse  (v nadaljevanju: takse) na območju Mestne 
občine Kranj.  

 

2. člen  

V Mestni občini Kranj se plačujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve: 
1. za uporabo glasbenih avtomatov in igralnih sredstev v javnih lokalih, 
2. za uporabo javnih pločnikov in javnih površin pred poslovnimi prostori ter za opravljanje 
gostinske, turistične ter druge dejavnosti na teh površinah, 
3. za uporabo javnih prostorov za začasne namene  (za stojnice, točilnice, cirkuse, zabavne 
parke, gradbišča, prekope in druge namene), 
4. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, 
prirejanje razstav in drugih prireditev, 
5. za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali 
kako drugače označeni na javnih mestih ter za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj 
poslovne stavbe.  

 

3. člen  

Taksa se določa v točkah. 
Višine taks za posamezne taksne predmete in storitve ter taksne oprostitve so v obliki 
točkovnega sistema določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka. 
Z dnem uveljavitve odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v 
Mestni občini Kranj znaša vrednost točke 12 SIT. Župan usklajuje vrednost točke, določene v 
prejšnjem odstavku, z gibanjem rasti cen na drobno, ki ga objavi Statistični urad Republike 
Slovenije. Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere. 
Poleg oprostitev iz taksne tarife tega odloka lahko župan na predlog oddelka za gospodarske 
javne službe občinskega urada oprosti posamezne taksne zavezance plačila takse, kadar gre za 
prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v Mestni 
občini Kranj.  



 

4. člen  

Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete in storitve, za katere so 
uvedene takse.  

 

5. člen  

Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem 
namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v 
katerem je zavezanec pisno obvestil pristojni občinski organ o odstranitvi taksnega predmeta 
oziroma prenehanju njegove uporabe. 
Zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti upravi Mestne občine Kranj v 
petnajstih dneh od njenega nastanka, če ni v taksni tarifi drugače določeno. 
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na 
taksno obveznost. 
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je 
treba takso za tekoče leto plačati pred izdajo dovoljenja. Izvajajanje te določbe zagotovi 
organ, ki dovoljenje izda.  

 

6. člen  

V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan 
pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti upravo Mestne občine 
Kranj in plačati predpisano takso.  

 

7. člen  

Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti upravi Mestne občine Kranj 
pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem 
odstranitve oziroma koncem uporabe le-tega. Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: 
podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis 
taksnega predmeta (površina, število ipd.). 
Taksni zavezanec je dolžan upravi Mestne občine Kranj prijaviti vsako spremembo, ki bi 
lahko vplivala na obračun komunalne takse. 
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta po zakonu potrebno soglasje oziroma 
dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja.  

 

8. člen  

Komunalne takse plačujejo zavezanci mesečno vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno. 
Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo. Takso je dolžan plačati v 15 dneh od 
pravnomočnosti odločbe. Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se le-ta 



prisilno izterja. 
O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu izda ustrezno potrdilo.  

 

9. člen  

Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se opravi po predpisih o prisilni izterjavi 
davkov občanov, prisilna izterjava od pravnih oseb pa po predpisih, ki veljajo za prisilno 
izterjavo neporavnanih denarnih obveznosti pravnih oseb. 
Takso izterjujejo organi, pristojni za izterjavo obveznosti iz prvega odstavka tega člena.  

 

10. člen  

Komunalne takse so prihodek proračuna Mestne občine Kranj.  

 

11. člen  

Komunalne takse odmerja in pobira uprava Mestne občine Kranj na podlagi prijav 
zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav pristojnih inšpekcijskih služb ter 
prijav službe komunalnega nadzora. 
Pristojne inšpekcijske službe na terenu ugotavljajo, ali je uporaba oziroma namestitev 
taksnega predmeta prijavljena, ter preverjajo resničnost podatkov na prijavah taksne 
obveznosti. V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po 
podatkih, ki jih pridobi služba komunalnega nadzora.  

 

11.a člen  

Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že 
nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti upravi Mestne občine Kranj 
najkasneje do 30 dni po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z 
dnem začetka veljavnosti tega odloka.  

 

12. člen  

Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
samostojni podjetnik, če: 
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku, 
– v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne 
obveznosti. 
Z denarno kaznijo od 80.000 do 100.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, 
ki stori prekršek iz prve in druge alinee tega člena. 
Z denarno kaznijo od 80.000 do 100.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz 
prve in druge alinee tega člena.  



 

13. člen  

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih taksah v Občini Kranj 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 26/70, 13/72, 5/75, 6/80, 10/82, 5/85, 6/86, 6/87, 9/88, 23/88, 
3/89, 5/89, 9/89 in 14/89).  

 

14. člen  

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

Št. 14-924/99 
Kranj, dne 4. februarja 2000. 
 

  
Župan 

Mestne občine Kranj 
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r. 

 

                     TARIFA KOMUNALNIH TAKS 
 
                           Tar. št. 1 
 
Za uporabo vsakega glasbenega avtomata v javnih lokalih znaša 
letna taksa 2000 točk. 
 
Za uporabo igralnega sredstva v javnih lokalih znaša letna taksa: 
 
- za biljard (vse vrste)                                4000 točk 
 
- za elektronski igralni aparat                         8000 točk 
 
- za druga igralna sredstva in za vsako 
stezo avtomatskega kegljišča                           2000 točk. 
 
Opomba: 
 
1. Taksni zavezanci po tej točki so lastniki oziroma uporabniki 
javnega lokala, čeprav niso lastniki taksnega predmeta. 
 
2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, 
kavarne, nočni lokali, menze, bifeji ipd.), kot tudi k tem 
lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih 
se zadržujejo gosti. Za javni lokal štejejo tudi cirkusi, luna 
parki in druga potujoča zabavišča. 
 
3. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski 
igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se 
plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo. 
 
4. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so stenski 
avtomati, namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne 
naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe 
sredstev. 



 
5. Za glasbene avtomate po tem odloku se ne štejejo v javnih 
lokalih nameščeni radijski in televizijski sprejemniki. 
6. Taksa se ne plačuje za uporabo balinišč in neavtomatskih 
kegljišč. 
 
                           Tar. št. 2 
 
Za uporabo javnih površin pred poslovnimi prostori ter za 
opravljanje gostinske, turistične in druge dejavnosti znaša taksa 
za vsak uporabljen m2 površine dnevno: 
 
1. glede na namen uporabe 
za gostinstvo in slaščičarstvo                            2 točki 
 
za trgovino                                               1 točka 
 
2. glede na opremljenost 
 
ograja                                                    1 točka 
 
senčniki                                                  1 točka 
 
podest                                                    1 točka 
 
tende                                                     2 točki 
 
3. glede na čas uporabe 
 
poletni turistični sezoni (od 1. 5. do 30. 9.)            2 točki 
 
izven sezone                                              1 točka 
 
Opomba: 
 
Kot javne površine po tej tarifi so mišljene celotne površine 
cest, pločnikov, trgov in prehodov pred poslovnimi in drugimi 
prostori. 
 
Gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom in pomeni 
povečanje gostinske ponudbe gostinskega obrata (v nadaljevanju: 
gostinski vrt), je dovoljeno postaviti na javni površini, razen v 
času izvajanja zimske službe. 
 
Dovoljenje za postavitev gostinskega vrta se izda za sezonski čas 
ali čas enega leta in vsebuje grafično prilogo. Gostinski vrt se 
postavi v skladu z grafično prilogo, ki mora upoštevati naslednje 
pogoje: 
 
- med gostinskim vrtom in gostinskim obratom mora biti 
zagotovljen prehod pešcev praviloma v širini 1,6 m, 
 
- dovoljena velikost gostinskega vrta mora biti označena na 
način, ki ga določi pristojni oddelek, 
 
- vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, 
da se v primeru intervencij lahko odstranijo, 
 
- za zaščito pred soncem se uporabljajo platneni senčniki enotne 
barve. 
 
Višina komunalne takse po tej tarifi se izračuna tako, da se 
število točk po kriterijih 1., 2. in 3. sešteje in dobljeno vsoto 
točk (za m2 površine) pomnoži z velikostjo površine v uporabi (v 



m2), s številom dni uporabe in veljavno vrednostjo točke. 
 
                           Tar. št. 3 
 
Za uporabo javnih površin za začasne namene znaša taksa: 
 
- za stojnice, kioske 
in točilnice, postavljene 
za čas do 3 mesecev                     16 točk za vsak m2 dnevno 
 
- za stojnice, kioske 
in točilnice, postavljene 
za daljše obdobje 
od 3 mesecev                            10 točk za vsak m2 dnevno 
 
- za cirkuse in zabavne 
parke                                   3 točke za vsak m2 dnevno 
 
- gradbišča, prekopi in drugi 
začasni nameni                          2 točki za vsak m2 dnevno 
 
- za kombije (prodaja rib)                        150 točk na dan 
 
za tovornjake (prodaja ozimnice 
in podobno)                                       200 točk na dan 
 
- za reklamne avtomobile (pri prodaji 
srečk in podobno)                                  50 točk na dan 
 
- za oglaševanje na vozilih in prikolicah 
z majhnimi ali velikimi plakati in 
drugimi podobnimi načini oglaševanja 
(svetlobni, vrtljivi)                            500 točk na dan. 
 
Opomba: 
 
Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora. 
Taksa za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih namenov se 
ne plača, če je investitor javno podjetje, javni zavodi ali 
družbenopolitična skupnost. Taksa se ne plača za uporabo prostora 
na organiziranih tržnicah, ki so v upravljanju komunalnega 
podjetja. 
 
                           Tar. št. 4 
 
Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za 
razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih 
prireditev za profitne namene znaša taksa za vsak uporabljeni m2 
dnevno 5 točk. 
 
Opomba: 
 
Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora ali 
prireditelj zabavne prireditve. 
 
                           Tar. št. 5 
 
Z reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah ipd., ki 
so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, 
znaša dnevna taksa na m2 za: 
 
1. za table 
 
samostoječe, stenske table in ulični panoji             1,0 točka 



 
svetlobne table (enostranska)                           2,0 točki 
 
2. za stene zgradb 
za slikovno ali pisano obdelane                         0,5 točke 
 
3. za prikazovalnike 
 
svetlobne                                               3,0 točke 
 
vrtljive                                                2,0 točki 
 
4. za obešanke na drogovih javne 
razsvetljave                                            1,0 točka 
 
5. za transparente, zastave, tende, napise 
na ograjah                                              1,0 točka 
 
6. za plakatne stebre                                   1,0 točka 
 
7. za napise, znake, nalepke, zastave, 
druge simbole firme, izdelka in podobno 
nesvetlobni                                             0,5 točke 
 
svetlobni                                               1,5 točke 
 
vrtljivi                                                1,0 točka 
 
oglaševalne vitrine                                     1,0 točka 
 
zunanje stene avtobusov cestnega prometa                0,2 točke 
 
Opomba: 
 
a) Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma na 
javni površini, kadar je nameščen tako, da je njegova 
sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na 
lastništvo nepremičnine, na kateri je taksni predmet nameščen. 
 
b) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe, ki 
izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako opredeljenih 
taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so taksni zavezanci 
lastniki taksnih predmetov oziroma površin, na katerih je taksni 
predmet. 
 
c) Plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih 
dejavnosti oproščene objave državnih ter občinskih organov, 
organov krajevnih skupnosti, političnih strank v času volilne 
kampanje, objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih iz 
svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Mestni občini 
Kranj, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne 
znamenitosti ter objave dobrodelnih in humanitarnih organizacij. 
 
d) Za taksni predmet se ne šteje zakonsko obvezna označba firme, 
na zgradbi firme. Za taksni predmet se po tem odloku ne šteje 
označba firme na predstavitvenem panoju, ki se postavlja v okviru 
turistično promotivne dejavnosti v občini in katerega lastnik je 
občina. 
 
e) Lokacijo za oglaševanje po taksni tarifi št. 5 se pridobi na 
podlagi zahtevka stranke. Zahtevek mora vsebovati: 
 
- lokacijo za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje, 
 



- dokazilo o registraciji, 
 
- soglasje lastnika nepremičnine, kjer stoji. 
 
Pristojni upravni organ oziroma oddelek na zahtevo stranke izda 
dovoljenje za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje. 
Obveznosti stranke: 
 
- stranka mora objekt ali napravo za oglaševanje označiti s 
firmo, 
 
- stranka mora sama skrbeti za oglaševanje, 
 
- stranka je dolžna redno vzdrževati in obnavljati objekte ali 
naprave za oglaševanje, 
 
- oglaševanje je dovoljeno le v slovenskem jeziku. 
Stranka ne sme: 
 
- uporabljati lokacije brez pridobljenega dovoljenja za 
postavitev objektov ali naprav, 
 
- klasično lepiti plakate na zunanjih površinah izložb, sten, 
oken, vrat, zidov, ograj, dreves, gradbiščnih ograj in podobno, 
 
- trositi propagandnega materiala in zatikati le-tega za brisalce 
avtomobilov, 
 
- nenamensko uporabljati, poškodovati objekte ali naprave za 
oglaševanje, ter zakrivati vsebino oglaševanja. 
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ZADEVA:  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah 

v Mestni občini Kranj 
 
 
 
1. Pravna podlaga  
 
Pravno podlago predstavlja Zakon o komunalnih taksah, Odlok o komunalnih taksah v MO 
Kranj ter Statut MO Kranj. 
 
Predlagatelj odloka vlaga ta akt na podlagi 101. člena Statuta MO Kranj 
 
2. Razlogi za sprejem odloka 
 
Svet MO Kranj je leta 2000 sprejel spremembe Odloka o komunalnih taksah v MO Kranj in 
na tej podlagi tudi prečiščeno besedilo odloka. Svet v petih letih veljavnosti odloka še ni 
obravnaval njegovih učinkov, čeprav so bili finančni efekti predstavljeni v vsakoletnem 
proračunu in poročilih o izvajanju proračuna mestne občine. Spremenjene okoliščine in v 
zvezi s tem spremenjeni pogoji za opravljanje posameznih dejavnosti terjajo temeljit 
razmislek o upravičenosti nekaterih veljavnih določil odloka in sprejem njegovih sprememb.  
 
3. Ocena stanja 
 
Odlok se pretežno uspešno izvaja in je v času izvajanja zagotovil napovedane finančne efekte. 
V tem času pa se je temeljito spremenilo okolje. Novi veliki trgovinski centri na obrobju 
mesta so popolnoma spremenili pogoje dela v gostinstvu, slaščičarstvu in trgovini v starem 
mestnem jedru Kranja in ga predvsem temeljito izpraznili, pri tistih, ki še vztrajajo, pa 
bistveno poslabšali pogoje dela in predvsem zmanjšali obisk. Srečujemo se z opuščanjem 
dejavnosti ali v najboljšem primeru s hitrim prehajanjem posamičnih lokalov v roke novih 
najemnikov ali lastnikov, že kar na nekaj mesecev.  
 
Spremenjene razmere zahtevajo takojšnje ukrepe. Ti se lahko kažejo na več področjih, s 
predlaganimi spremembami je mogoče le olajšati položaj najvztrajnejšim, ki še zagotavljajo 
nekaj življenja in živahnosti v starem mestnem jedru.  
 
4. Cilj in načela odloka 
 



Cilj sprememb in dopolnitev odloka je s spremembami tarife zmanjšati obveznosti gostincem, 
slaščičarjem in trgovcem ter na ta način prispevati k ohranjanju in ponovni oživitvi teh 
dejavnosti v starem mestnem jedru. 
 
Ker je taksna tarifa v skladu z 2. odstavkom 3. člena Odloka o komunalnih taksah MO Kranj 
(Ur.l. RS 35/2000) sestavni del odloka, je treba spremembe tarife sprejeti s spremembami in 
dopolnitvami odloka. 
 
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev odloka se bodo nekoliko zmanjšali prihodki iz 
naslova komunalnih taks. Zaradi zmanjšanja obveznosti bo ugodnejši gospodarski položaj 
gostincev, slaščičarjev in trgovcev, ki so zavezani za plačilo komunalne takse.  
 
 
 
6. Besedilo odloka 
 
Na podlagi 1., 2. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Ur l.SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in 
Ur.l. RS, št. 18/91) ter 13. in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur.l.RS, št. 43/95) je 
Svet Mestne občine Kranj na svoji                seji dne             sprejel  
 
 
 

Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj 

 
 

1. člen  
 
V tarifi komunalnih taks se tarifna številka 2 spremeni tako, da se  
- v celoti črta točka 2 v 1. odstavku te tarifne številke, 
- točka 3 postane točka 2 in se glasi: 

 »V poletni turistični sezoni (od 01.05. do 30.09.)  1 točka« 
 

2. člen  
 
Ta odlok prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
Številka:        Župan 
       Mestne občine Kranj 
Kranj, dne      Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r. 
 
 
 
 
7. Obrazložitev 
 
V spremenjenih okoliščinah, ki so v zadostni meri opisane v prejšnjih točkah tega osnutka 
odloka je potrebno z novimi ukrepi iz občinske pristojnosti vzpodbuditi dejavnost taksnih 
zavezancev, zato je v spremembah in dopolnitvah odloka predlagana ureditev, po kateri 



potencialni zavezanci ne bodo destimulirani za naložbe v opremljenost in urejenost površin za 
opravljanje svoje dejavnosti, kar je dejansko pomenila dosedanja ureditev. Sedaj veljavne 
določbe tarife komunalnih taks v tarifni številki 2 pomenijo za vsakega zavezanca, ki karkoli 
uredi ali izboljša, novo ali višjo finančno obveznost, to pa nikakor ne more biti namen odloka 
v sedanjih razmerah. Zato je potrebno črtati najbolj nestimulativne določbe, vsebovane v 
veljavni 2. točki 1. odstavka tarifne številke 2 in omiliti obveznosti iz veljavne točke 3 1. 
odstavka tarifne številke 2. 
 
 
 
Svetu Mestne občine Kranj predlagam, da po obravnavi sprejme naslednji 
 

SKLEP: 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni 
občini Kranj (Ur.l.RS, št. 35/2000). 
 
 
 
 
 

Aleksander Ravnikar 
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